ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 45

Днес, 30.07.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе четиридесет и петото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 16 общински съветника. и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъства Ст. Петров.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на шестнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам четиридесет и петото редовно заседание
на Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Имате ли
предложения по него? Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Докл. записка вх.№ 77/22.07.2015г. – Становище на Община Белослав относно
инвестиционно предложение за „Кариера и добив на строителни материали – подземни
богатства (пясъци) от находище „Селската кория” в землището на гр.Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
2. Докл. записка вх.№ 81/23.07.2015г – Искане за предоставяне на терен с право на
застрояване на изцяло нов филиал за спешна медицинска помощ с площ 500-1 000 кв.м.

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
3. Докл. записка вх.№ 80/22.07.2015г- Актуализация на бюджета на Община Белослав
за 2015г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”

4.Докл. записка вх.№ 78/22.07.2015г- Отчет за изпълнение решенията на Общински
съвет Белослав, взети през периода 01.01.2015г до 30.06.2015г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
5. Докл. записка вх.№79/22.07.2015г- Отчет за дейността на Общински съвет Белослав
и неговите комисии през периода януари- юни 2015г
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав
В 13,32 часа в залата влиза Ст.Петров.

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Становище на
Община Белослав относно инвестиционно предложение за „Кариера и добив на
строителни материали – подземни богатства (пясъци) от находище „Селската кория” в
землището на гр.Белослав. Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, колеги Икономическата комисия заседава в
състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 3 члена с 3 гласа -„ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по ТСУ в състав от 4
члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.

Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, инвестиционното намерение на
„Грифком” ООД, да разкриват кариера за пясъци, постъпва точно четири дни, след
моето избиране за кмет, на 11.11.2011г. получавам уведомлението. Преди това са
имали разрешение в началото на 2011г, с пет камиона да вземат проби от пясък, но
пробите не са взети от тези 200 дка. Целта им е да докажат, че пясъка отговаря на
всички стандарти и условия. На 22.11.2011г, в писмо с обратна разписка до Министъра
на околната среда и водите, и до Директора на РИОСВ Варна се казва, че Община
Белослав изразява твърдо несъгласие. В тази местност ”Старата кория” не съществува
стара кариера, както те твърдят. Площадката попада върху естествено възвишение
„Чуката”, което граничи с регулацията на гр. Белослав. Непосредствено в подножието
на „Чуката” е разположен кв.”Младост” с над 2 000 жители. Северната част на обекта е
на отстояние 100м от регулацията, а не на 500м както се твърди в инвестиционното
намерение, намира се и на 136 м от защитена местност „Ятата”. Южната част на
площадката отстои на 300 м от кв. „Гагарин”. На билото западно се намира паметника
„Кръста”, който е символ на гр.Белослав. Малка част от възвишението е залесено,
което е ерозирало поради силно песъчливата почва. Считаме, че разкриването на
кариера за добив на пясък в землището на гр.Белослав, в близост до регулационните
черти на града е недопустимо и би утежнило още екологичната обстановка, би довело
до влошаване здравето на населението и до безпокойството на защитените птици.
Изземването на стотици хиляди кубика земна маса, ще доведе до унищожаване на част
от възвишението, голяма част от гората, която е любимо място за излети на жителите
на града. Който кмет и общински съвет допусне да се разработи тази кариера ще бъде
престъпление за жителите на гр.Белослав. До като съм тук ще се боря срещу това дело.
Благодаря на всички общински съветници, че сте подкрепили докладната.След като
бъде потвърдено и решението от областния управител, ще изпратим до всички
институции нашето решение .Ако трябва жива верига ще направи населението на града,
но в никакъв случай това не трябва да се случва. Благодаря Ви.
Д.Митишева- Колеги, други мнения?
Ст.Петров – Аз искам да кажа, че пясъка не става за стъкло. Съдържа алуминиев
триокис много фин прах, който е много опасен за здравето на хората. Пясъкът е
стратегическа суровина.
Г-н Ж.Петров – Гората е от държавен горски фонд и граничи с частни ниви, коита се
обработват, засяти с пшеница, има овощна градина. Само разрушаването на пътната
инфраструктура от тези големи тирове е не допустимо. Този път е едно завоеване на
общинска администрация и ще бъде разрушен за много кратко време. Аз съм твърдо
против и ще отстоявам на всички позиции да няма кариера на територията на гр.
Белослав.
Б.Николов – Има ли възможност да ни заобиколят?

Г-н Ж.Петров – В България всичко е възможно. През 2011г са събрани 530 подписа и с
всички документи са изпратени в различни институции и пак след четири години се
започва отново.
Д.Митишева- Имате ли други въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.23,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 533
Общински съвет Белослав
не дава съгласие относно осъществяване на
инвестиционно предложение за „Кариера и добив на строителни материали –
подземни богатства (пясъци) от находище „Селската кория” в землището на гр.
Белослав с възложител „Грифком”ООД – Варна.
Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да предприеме
необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно– Искане за
предоставяне на терен с право на застрояване на изцяло нов филиал за спешна
медицинска помощ с площ 500-1 000 кв.м. Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на
Община Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 3 члена с 3 гласа -„ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, колеги Икономическата комисия заседава в
състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.

Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по ТСУ в състав от 4
члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
Д-р Мая Рашева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми
общински съветници най- сърдечно Ви благодаря за поканата, която отправихте към
мен и още веднъж искам във Ваша подкрепа да засвидетелствам нещо много важно. Аз
съм лекар с тридесет години стаж и от започването на моя трудов стаж до ден днешен,
в област Варна не съм чувала държавата да е изградила ново лечебно заведение. Така,
че се вкопчих здраво в това, да се осъществи тази идея. Изграждането на филиал за
спешна медицинска помощ във Вашия красив град ще бъде факт и не само тук, но и в
останалите девет филиала. И това е моята максимална цел. В този голям инвестиционен
проект, целевите групи са две - всички хора, които имат нужда от помощ, но и
работещите в центровете за спешна медицинска помощ. Тази сграда, ще бъде
направена по най- съвременни изисквания, ще бъде наситена с модерна апаратура с
възможност за наблюдение на пациента 24 часа. И очаквания краен резултат е да се
избегне ненужното транспортиране и хоспитализация на спешния пациент. Знаете, че
във филиала работят около тридесет човека. Добрата работна среда е много важна за
хората, които работят тази професия, да я работят с желание и да се възвърне доверието
на пациента. В крайна сметка целта е предоставяне на по- качествено медицинско
обслужване. Ще има центрове с пренос на данни и големите специалисти ще
поддоржат връзка с обслужващия персонал и ще дават указания какви мерки да се
вземат за пациента. Аз съм се захванала с този проект и много Ви благодаря, че
подкрепяте тази идея. Спешната помощ е държавен ангажимент. Българското
законодателство задължава Министерство на здравеопазването да организира и
финансира спешната медицинска помощ. Ние сме такава страна, в която спешната
помощ е и ще бъде ангажимент на държавата. Не се притеснявайте, че имота ще отиде
за търговски цели, ще се използва само за филиал за спешна медицинска помощ.
Благодаря Ви.
Г-н Ж.Петров – Така предложените решения, удовлетворяват ли Ви?
Д-р Мая Рашева –Аз съм наясно, че от Вашето сърце се откъсва нещо и го предоставяте
на държавата, разбира се с известни съмнения, това е Ваше право. В крайна сметка
човек, трябва да рискува. По добре от мен знаете, че една Европейска програма изисква
инвестирането да бъде в държавни обекти. Така, че нашето Министерство, което се
явява бенефициент е поставило тези изисквания. Това е само малка част от един
стратегически документ, дело на няколко министри и беше приет от Министерски
съвет миналата година. Нещата са поставени с ясни срокове, с големи очаквания,
насочени за здравето на нацията и намаляване на такива важни показатели като

смъртност, заболеваемост, временна не трудоспособност. Искам да Ви успокоя за
следното, Варна където е седелището, терена е държавна собственост. Ние
продължаваме да го стопанисваме и съхраняваме. Всичко е в името на хората, които
работят, в името на пациента.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения?
Д- р Сърмов – Уважаеми колеги, за мен присъствието на д-р Рашева на сесията е
уважение към общинските съветници и към Кмета на общината. Хубаво е да има
такъв център, първо защото е по Европейска програма. Знаете как е, когато се усвояват
европейски пари, след това няколко години всичко се следи под лупа. Това означава, че
следващите 15-20 години, този център ще съществува. Другото, което е сега
съществуващите центрове разполагат с меко казано допотопна техника. След
построяването на такъв център ще имаме съвременно оборудване, което ще е от полза
на спешно нуждаещите. Нашите опасения бяха свързани, ако след време при
разглеждане на здравната карта на България, да се окаже че този център може да се
измести.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения?
В.Вълканова- Уважаеми колеги, реализирането на нов инвестиционен проект безспорно
е в полза на общината.Аз бих искала да кажа, че подкрепата за него е заради очакването
на българите да се случи реформата в българското здравеопазване. Реализирането на
този проект всъщност ще бъде материалния израз на тази реформа. Ще има една
емблематична сграда, разпознаваема за населението. Надявам се, че няма да гледаме
репортажи само за здравната реформа в Румъния. Опасявам се от предложения
административен ред. Колко дълъг и невъзможен е пътя до като се стигне до някакво
решение. Ние искаме да дадем този парцел, юридическите спънки са не малко. Д- р
Рашева трябва да се отчете в министерството през м. сепрември, когато страната ни ще
е в предизборна кампания. Вторият вариант с добавките ми се струва по- пряк и поясен за реализиране.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения?
А.Вълканова- След проведени разговори с Министерство на здравеопазването,
стигнахме до извода, че за тях най- добре е имота да се дари. След като влезе в сила
Заповедта за подробния устройствен план, да се актува като частна общинска
собственост и да се дари на министерство на здравеопазването за изграждане на филиал
за спешна медицинска помощ, като това бъде вписано в Договора за дарение.
Д.Митишева- Колеги след направените промени в решението имате думата за въпроси.
Г-н ж.Петров – Аз зададох един въпрос на д-р Рашева кой вариант на решенията Ви
харесва?

Д-р М. Рашева – По- добре ще е втория вариант на решението. Ще бъдат вложени
200 000 лв в тази сграда. Можеше да направим проект за реконструкция на
съществуващата сграда, но естакадата, която е направена не е пригодена за хора с
увреждания. Нашето Министерство не каза „ Да” на всички, за изгражадането на нови
филиали. Успях да ги убедя защо трябва да бъде построен нов филиал във Вашия град.
Моля Ви да приемете това второ предложение.
Г-н Ж.Петров – Благодаря Ви. Какво ще стане ако дарим земята, но проекта не се
реализира?
Д- р М.Рашева- Ние не носим отговорност на хората, които са бенефициенти по
проекта. Предстои внасянето на това проектно – предложение в Министерство на
регионалното развитие, но Вие много добре се подсигурявате като искате да се впише в
Договора, че този терен трябва да бъде застроен. Очакванията са строежите да
започнат средата на следващата година. Далеч съм от мисълта, че на това място ще се
построи кафене, няма как да се случи. Тези европейски пари са осигурени. Трябва да се
раздадат на тези, които добре са си свършили работата. Благодаря Ви от сърце и се
надявам, че 2020 година, когато свършва тази програма ще режем ленти.
Г-н Ж.Петров – Който и да е Кмет аз се надявам това да стане. Ще ми бъде болно и
тежко и ще се чувствам крайно не конфортно ако нещата не се случат.Сигурно и Вие
ще се чувствате така.
Д-р М.Рашева- Повярвайте и аз ще се чувствам така, но се надявам, че отговорните
хора в нашето министерство няма да го допуснат.
Г-н Ж.Петров – Приканвам уважаемите общински съветници да приемат този втори
вариант на решение.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения?
П.Янева – Уважаеми колеги, само бих искала да допълня, че мащабния проект е на
стойност осемдесет и пет милиона евро и може ли да се допълни наименованието на
оперативната програма.
А.Вълканова- Когато се подготвя Договора за дарение там ще бъде упоменато.
Д.Добрев – Тази площ достатъчна ли ще бъде за изграждане на филиала?
Д-р М.Рашева – Може и да бъде намалена. Застроената площ ще бъде около 200 кв.м.,
ще ни трябва една место и за линейките.
Д.Митишева – Други въпроси? Няма.

С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл.6,ал.1, чл.8,ал.1, чл.34,ал.4
и чл.35,ал.5 от ЗОС и чл.44,ал.1,т.7 от Наредба №4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 534
1.Общински съвет Белослав дава съгласие за изработване на ПУП- ПРЗ, като
се раздели УПИ ІV- 458- „за районна болница и поликлиника” / ПИ 03719.502.458/,
кв. 138 по плана на гр. Белослав, община Белослав, с площ 7 387.00м2, с акт за
публична общинска собственост № 1219/22.07.2015г, на два нови урегулирани
поземлени имота: УПИ VІ- 458/ с площ 6 479.00м2/, и УПИ VІІ- 458/ с площ 725.00
м2, кв.138, по плана на гр.Белослав, община Белослав. УПИ VІ - 458 остава с
отреждане „за районна болница и поликлиника”, а УПИ VІІ- 458 ще бъде с
отреждане „за филиал за спешна медицинска помощ”.
2. Общински съвет Белослав дава съгласие след влизане в сила заповедта на
Кмета на Община Белослав за одобряване на ПУП- ПРЗ за разделяне на УПИ- ІV
– 458, за „районна болница и поликлиника”, кв.138, по плана на гр.Белослав,
община Белослав, отреденият урегулиран поземлен имот „ за филиал за спешна
медицинска помощ” да се обяви от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
3. На основание чл.21, ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4,
ал.3 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община Белослав, Общински съвет Белослав дава съгласие да се
допълни Раздел ІІ „Описание на имотите, които Община Белослав има намерение
да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична
вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни
права, за публично- частно партньорство или за предоставяне на концесия на
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2015г” с нова „т.12 – Описание на имоти – частна общинска
собственост, с които ще се извършва дарение по реда на чл.35, ал.5 от Закона за
общинската собственост”, както следва:
№
1.

Описание на имота
АОС №
Забележка:
УПИ VІІ – 458 –„за филиал за спешна медицинска
помощ” в кв.138, целия с площ 725.00 кв.м. – Да се впише № на АОС
проектен, образуван при разделяне на УПИ ІV – 458 след съставяне.
– „за районна болница и поликлиника”/ ПИ
03719.502.458/,кв.138 по плана на гр. Белослав,
община Белослав, с площ 7 387.00 м2

4. След съставяне и вписване на акта за частна общинска собственост
Общински съвет Белослав дава съгласие да се дари на Министерство на
здравеопазването УПИ VІІ – 458 –„за филиал за спешна медицинска помощ” в
кв.138 по плана на гр. Белослав, община Белослав, с площ 725.00 м2,- проектен, за
изграждане на филиал за спешна медицинска помощ.
5. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходните точки и сключи
договор за дарение с Министерство на здравеопазването, като в договора се
впише, че парцела се дарява за изграждане на филиал за спешна медицинска
помощ.
В 14,18 часа от залата излизат Б.Николов и Р.Пенчев.
По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Актуализация на
бюджета на Община Белослав за 2015г Докладва Р.Николова – Директор дирекция
„ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 3 члена с 3 гласа -„ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, колеги Икономическата комисия заседава в
състав от 4 члена и с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по ТСУ в състав от 4
члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
В 14,20 часа от залата излиза Д.Добрев .

С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.6,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 535
1.Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав, в качеството й на
партньор по силата на Споразумение за партньорство между Община Варна,
Община Аксаково и Община Белослав, да преведе на Община Аксаково средства
в размер на 10 770,85лв за разплащане на неверифицирани разходи във връзка с
финансови корекции, наложени от УО на ОПОС, по проект DIR- 5112122-10-78
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
(Аксаково)” по ДБФП №DIR–5112122–C004/ 17.07.2012г.
2. Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета, съгласно
Приложение № №1 и 2.
3.Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализация на списък
служители с право на заплащане на част от транспортните разходи, считано от
21.07.2015г., съгласно Приложение № 3.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Отчет за
изпълнение решенията на Общински съвет Белослав, взети през периода 01.01.2015г до
30.06.2015г Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с отчета.
По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно- Отчет за
дейността на Общински съвет Белослав и неговите комисии през периода януари- юни
2015г Докладва Д.Митишева-Председател на Общински съвет Белослав.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с отчета.
Заседанието приключи в 14,30 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

